
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 

 ...وبعـــد

 

 .عمران آل((103?) َتَفرَُّقوا َوَلا َجِميًعا اللَِّه ِبَحْبِل َواْعَتِصُموا: ) تعاىل وقال

 َفْلَيِصْل َأَثِرِه ِفي َلُه ُيْنَسَأ َأْو ِرْزِقِه ِفي َلُه ُيْبَسَط َأْن َسرَُّه َمْن: )  وسلم عليه اهلل صلى وقوله

 .ومسلم البخاري رواه( َرِحَمُه

 

 التعارف إىل اململكة أحناء جبميع الضراغطه قبيلة أبناء املاسه حلاجتنا ونظرًا ، عليه

 ليعرف ، قبل من وأجدادنا أباءنا عليه كان كما ببعض بعضنا واإلجتماع والتواصل

 . بعضًا بعضهم األبناء

 

 كلمة على جتمعنا اليت احلديث اإلتصال وسائل لنا سخر وتعاىل سبحانه اهلل أن ومبا

       اخلاص القروب هذا إنشاء مت ذلك ضوء وعلى ، واحد مكاٍن يف نكن مل ولو واحدة

 . للجماعة وأجتماع وصل حلقة ليكون(  الضراغطة جملس)  بـ

 

 . اجمللس أهداف لتحقيق تنظيمية جلان هناك وسيكون

 

 

 



 ( اجمللس أهداف) 
 

 املبارك الفطر عيد يف معني مكان يف القبيلة أبناء جيمع سنوية معايدة حفل عمل /1

 . ذلك أستمرار على والعمل

 

 . املعايدة حفل خالل القبيلة أبناء من واملتفوقني اجلامعيني اخلرجيني تكريم /2

 

 . القبيلة أبناء على الطارئة األحداث مناقشة /3

 

 ( القروب ضوابط) 
 

 أهداف ماخيص على القروب يف املشاركة وحصر ، للحوار العامة باألداب اإللتزام /1

 . اجمللس

 

 . هلم وممثاًل منسقًا ويكون عائلة لكل تبعًا القروب مشرفوا يعني /2

 

 . باإلنظمام الرغبة حسب ، إختياري للقروب اإلنظمام /3

 

 

 



 اجمللس هذا بإدارة يقومون السن كبار من معني بعدد إستشاري جملس هناك يكونوس

 سابقًا إليها املشار اجمللس أهداف ختص واليت ويقررونها اإلقرتاحات مجيع ملناقشة

 . مايرونه حسب بالتقرير الصالحية وهلم

 

 ( لةللقبي اإلستشاري اجمللس أعضاء) 
 

 رجاء بن عايش -1

 سطم بن محاد -2

 سطام بن علي -3

 جريبيع بن فرج -4

 فاحل بن مجعان -5

 زيد بن سعود -6

 رجاء بن إبراهيم-7

 سالمة بن عواد -8

 رشيد بن سامل -9

 عودة بن غامن -10

 مرزوق بن حممد -11

 حافظ بن مطلق بن عبداهلل -12

 دويهيس بن خالد -13

 جليبط بن عبداهلل بن عناد -14



 جرب بن حممد -15

 أمساعيل بن اهلل ضيف -16

 عودة بن عبداهلل -17

 صاحل بن عبداهلل -18

 نايف بن حممد -19

 

 ( أبرهيم بن أمحد)  اجمللس أمني

 ( سويلم بن فالح)  اجمللس بأسم املتحدث

 

 ( اإلستشاري اجمللس أعضاء مهام) 
 

 . اجمللس على املطروحة املواضيع مناقشة -1

 أبناء من عضو كل من املطلوب املشاركة ومبلغ املعايدة حفل ومكان موعد حتديد -2

 . القبيلة

 خيص فيما عنزه من األخرى القبائل مع القبيلة فيه تشارك الذي املبلغ حتديد -3

 . الديات

 حفل خالل لتكرميهم العسكرية والكليات اجلامعيني اخلرجيني أمساء حتديد -4

 . املعايدة

 . لإلحتفاالت التنظيمية اللجان تعيني -5

 هذا واهلل ولـي التوفيـــق ،،،


